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1. INTRODUCCIÓ

Des de Compromís per Ontinyent treballem de manera transparent i responsable, aportant idees noves 
per a una societat que canvia. Compromís és una suma de sensibilitats, i així treballem, des del respecte i la 
cultura de l’enteniment, pensant sempre en les persones primer i posant aquesta pluralitat al servei de les idees. 
Per això, tenim molt clares les nostres prioritats i en elles treballarem: economia i ocupació, territori i medi 
ambient, societat del benestar, transparència i regeneració democràtica. Compromís és la força que creix i, 
sense cap dubte, som la garantia del canvi. Canvi que tant necessitem totes i tots i que és un projecte d’equip: 
l’equip que Compromís forma amb Ontinyent.

Seguint aquestes directrius, hem elaborat el programa que us presentem, que és una imatge del que 
Compromís per Ontinyent vol fer per la nostra ciutat. Després de quatre anys al govern municipal en què hem 
demostrat sobradament la capacitat per a convertir Ontinyent en un referent a nivell del País Valencià, volem 
anar un pas més enllà.

L’equip de persones que han participat en aquest programa sabem de la importància d’aprofitar el moment 
històric en què ens trobem. No és possible improvisar i no conéixer el funcionament de l’administració. A 
Compromís hem aconseguit un equilibri entre experiència i joventut que ens ha permés fer un programa 
factible i alhora il·lusionant per a la societat.

Som conscients de les limitacions que hi ha, el deute i la capacitat de l’administració local per a fer front 
als reptes. Ara bé, atenent al marge que tenim i als resultats de les eleccions de maig de 2015, presentem un 
programa realitzable que integra els cinc aspectes més importants per a la ciutat: l’ocupació i l’economia per a 
treballar tots junts per un futur millor, l’ordenació del territori atenent a criteris mediambientals i d’eficiència, 
el benestar dels ciutadans i ciutadanes i la regeneració democràtica que tots i totes exigim als partits polítics. 
Tots hi són al programa que us presentem i que guiaran l’acció política de Compromís a la pròxima legislatura.

170 propostes concretes han sigut un esforç del qual ha participat molta gent, tant membres del partit, 
com ciutadans i ciutadanes anònims, associacions i experts externs. És, per tant, un programa que recull la 
sensibilitat de la ciutadania, l’experiència de govern i les demandes de la societat.

2. “Ontinyent, oportunitat de futur”. ECONOMIA I OCUPACIÓ 

Després d’una llarga crisi, és l’hora de plantejar-nos les millors polítiques per a deixar enrere un dels 
moments més complicats de la història recent. Tota crisi comporta una oportunitat de replantejament del 
futur i des de Compromís entenem que és el moment d’agafar la iniciativa i plantejar-nos quin és el millor 
camí. Qualsevol futur passa, inevitablement, per crear ocupació i dinamitzar la societat. Cal, per tant, prestar 
especial atenció a quines són les característiques del moment actual i quins són els eixos de creació d’ocupació 
de qualitat i sostenibles.

Plantegem mesures per a dur endavant aquesta transformació de la ciutat que necessita la col·laboració 
de totes les persones i les administracions, per a junts crear les sinergies necessàries per a aconseguir un 
futur millor.

El nostre és un objectiu de llarg termini; no volem fer un desenvolupament local pal·liatiu dels mals del 
nostre poble, sinó aconseguir en la mesura del possible el benestar de manera duradora. En aquestes mesures 
busquem la transformació del sistema econòmic i social local.
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2.1. Polítiques d’ocupació

2.1.a. Promoció d’un estudi per a conéixer quines són les potencialitats d’Ontinyent com a lloc generador 
d’ocupació, mitjançant acords amb institucions acadèmiques i entitats supramunicipals.

2.1.b. Pacte local per l’ocupació: acordar amb tots els agents econòmics i socials quines mesures es 
poden aplicar per consolidar ocupació a Ontinyent.

2.1.c. Conveni amb el SERVEF dels cursos i activitats formatives més adients per al desenvolupament 
de la ciutat.

2.1.d. Publicitat a la web municipal d’informació d’ocupació i enllaços d’interés.
2.1.e. Manteniment de la bonificació de l’IAE fins al 50% a empreses que contracten treballadors.
2.1.f. Bonificació del 100% de l’IAE i l’IBI el primer any per a empreses d’especial interés pel seu valor 

estratègic i social, emmarcades dins del pacte local per l’ocupació.
2.1.g. Plans anuals específics per a: obres, medi ambient, socials i tecnològics. Tots ells amb criteris de 

selecció objectius i integrats dins del pla d’ocupació local.
2.1.h. Creació de plans d’ocupació municipal per a joves i col·lectius desocupats de llarga durada, 

orientats a millorar l’accés al mercat de treball posterior.
2.1.i. Ajudes municipals per a l’ampliació de l’horari comercial. 

2.2. Organització municipal

2.2.a. Millora de la gestió telemàtica per facilitar al ciutadà les relacions amb l’administració (tributs, 
taxes, certificats, documentació, informació...)

2.2.b. Redefinició de les funcions de l’oficina tècnica.
2.2.c. Creació de l’òrgan de Coordinació Tècnic Municipal amb els responsables d’àrea.
2.2.d. Auditoria dels llocs de treball i reubicació de funcions.
2.2.e. Reorganització de departaments.
2.2.f. Creació de la regidoria d’ocupació i promoció econòmica.
2.2.g. Elaboració de nous criteris per a la paga de productivitat.
2.2.h. Canvi d’horaris laborals per a la promoció turística i cultural.
2.2.i. Ús de programari lliure a l’administració local.

2.3. Economia verda i del bé comú

2.3.a. Prioritat amb l’adjudicació de contractes públics per a aquelles ofertes en valors com ocupació 
digna, beneficis econòmica amb finalitat ètica i respecte al medi ambient.

2.3.b. Beneficis fiscals a aquest tipus d’empreses.
2.3.c. Compromís perquè l’administració siga exemplar a l’hora de complir amb els terminis de pagament 

als seus proveïdors (30 dies) i condicionar els licitadors perquè es comprometen al mateix amb els 
seus proveïdors (60 dies).

2.3.d. Penalització als adjudicatoris si no compleixen amb els seus pagaments als contractistes.
2.3.e. Inversió en aprofitament dels residus de podes públiques i privades.
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2.3.f. Inversió de 75.000€/any en estalvi energètic en edificis públics i enllumenat.
2.3.g. Subvenció de 75.000€/any per a sistemes de depuració de l’aigua amb l’objectiu d’eliminar els 

pous cecs que queden i finançar la compra de depuradores a les indústries i comerços.
2.3.h. Inversió en etiquetatge responsable de productes locals.
2.3.i. Inversió en turisme rural en l’ús de cases de lloguer i en la implantació d’empreses relacionades.
2.3.j. Inversió en mobilitat sostenible per a potenciar l’ús de la bicicleta amb kits elèctrics, com 

aparcaments de bicis, senyalització de vies, reducció de velocitat i habilitar carrers els caps de 
setmana.

2.3.k. Subvenció a productes locals per a la seua distribució i comercialització.
2.3.l. Implantació d’un sistema de recollida selectiva porta a porta.
2.3.m. Campanya de sensibilització i educació ambiental.
2.3.n. Introducció de criteris ambientals dintre de la despesa i la contractació públiques, el que es coneix 

com compra verda o compra pública ambientalment correcta.

2.4. Suport a emprenedors i creació d’empreses

2.4.a. Creació de la llançadora municipal d’emprenedoria sostenible i social.
2.4.b. Atenció específica a emprenedors al departament de promoció econòmica.
2.4.c. Suport als emprenedors del soterrani de les idees.
2.4.d. Finançament de projectes més innovadors i sostenibles.
2.4.e. Tramitació de subvencions públiques.
2.4.g. Subvenció del 50%, el primer any, de l’IBI als joves emprenedors en l’inici de l’activitat i d’un 

25% el segon i tercer any.

2.5. Deute municipal

2.5.a. Compromís de reduir el deute municipal en 2 milions d’euros a final de legislatura, passant dels 
11,5 M a 9,5 M, quantitat que suposarà menys del 40% dels ingressos corrents.

2.6. Estructura pressupostos

2.6.a. Introducció al portal de transparència un resum comprensible per a tots d’on s’obtenen els 
ingressos i com es distribueix la despesa municipal.

2.6.b. Publicació a la web d’un resum de partides per regidoria anual.

2.7. Ordenances fiscals

2.7.a. Elaboració d’una nova ordenança fiscal de fem, aigua, enllumenat, soroll i ocupació de les vies 
públiques.

2.7.b. Manteniment de les bonificacions fiscals per a incentivar l’activitat econòmica i suport a les 
persones més necessitades.
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2.8. Promoció econòmica

2.8.a. Reorganització del departament de promoció econòmica per a gestió de projectes, tràmits i 
subvencions i informes tècnics.

2.8.b. Reorientació del departament cap a la consecució de projectes emprenedors.
2.8.c. Elaboració i actualització anual del catàleg de naus, terrenys i perspectives municipals.
2.8.d. Elaboració d’informes per a la presa de decisions polítiques.
2.8.e. Realització d’estudi de mercat.
2.8.f. Tramitació de subvencions i ajudes en l’àmbit europeu.
2.8.g. Recerca de la millor fórmula per a dotar de personalitat jurídica al CES, dotant-lo d’estructura per 

gestionar projectes i activitats.
2.8.h. Creació d’una comissió d’experts, que investigue i decidisca on apostar per a nous processos 

productius i valorant els recursos naturals.
2.8.i. Establiment d’un model de ciutat per als pròxims 15 anys, consensuat en tots els agents 

socioeconòmics de la ciutat.

2.9. Comerç

2.9.a. Campanyes de sensibilització envers els productes locals.
2.9.b. Creació d’una marca corporativa de comerç local per a productes com: Oli d’Ontinyent, Vi 

d’Ontinyent, Meló d’Ontinyent, Cervesa d’Ontinyent, Aperitius Ontinyent, Embotits d’Ontinyent, 
i altres productes.

2.9.c. Aposta al comerç local pels productes agrícoles locals, fent campanyes de coordinació i promoció 
de productes de l’horta.

2.9.d. Promoció de productes locals amb vals de compra i targetes de descompte. Realització de 
cursets informatius i formatius als comerciants que hi vulguen participar sobre noves tecnologies 
adaptades al comerç menut.

2.9.e. Execució de les inversions del Pla Estratègic d’acció comercial.
2.9.f. Creació de targetes d’aparcament temporal d’aparcament per cada compra realitzada.
2.9.g. Estudi i implantació de fòrmules per a gestionar conjuntament amb comerciants el centre 

comercial urbà.

2.10. Turisme

2.10.a. Modificació d’horaris de museus i l’oficina de turisme: 12 hores diàries de divendres a diumenge.
2.10.b. Afavoriment de la creació d’empreses per a la promoció turística i l’oferta.
2.10.c. Creació de convenis de col·laboració amb entitats (públiques i privades) per a la promoció 

turística.
2.10.d. Creació d’un pla d’impuls de nous recursos turístics.
2.10.e. Unió de les regidories de Cultura i Turisme per a poder oferir una oferta turística cultural que 

potencie un turisme basat en la nostra cultura. 
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2.10.f. Ajudes a la rehabilitació d’habitatges per a la creació d’allotjament turístic.
2.10.g. Creació d’una xarxa entre empreses turístiques i entitats públiques per tal de potenciar la zona i 

el turisme d’interior.
2.10.h. Creació d’una marca turística pròpia d’Ontinyent com a destinació de turisme cultural d’interior, 

promoció d’aquesta mitjançant una pàgina web turística i presència a xarxes socials. 
2.10.i. Aposta per un turisme proactiu d’immersió cultural, de qualitat i sostenible, que respecte l’entorn 

i els habitants locals i que siga font de creixement econòmic i empenta per als comerços de 
la nostra ciutat.

2.10.j. Reubicació de l’oficina de turisme a la Plaça Major.

2.11. Indústria

2.11.a. Millora dels polígons industrials (asfaltat, enllumenat i clavegueram). Millora en la seguretat.
2.11.b. Incorporació de la fibra òptica als polígons per a assegurar la competitivitat de les empreses que 

es vulguen instal·lar al municipi.
2.11.c. Foment de l’Economia del coneixement mitjançant orientació i accions encaminades a millorar 

tots els sistemes de comunicació actuals (telefonia, Internet...).
2.11.d. Convenis amb entitats financeres per a aconseguir el finançament necessari per a l’inici de 

l’activitat, i també per a noves activitats dins d’empreses existents que evolucionen.
2.11.f. Foment de la participació d’empreses d’Ontinyent en fires professionals. 
2.11.h. Foment de fires locals per a donar suport a la indústria local, amb col·laboració directa de les 

empreses interessades.
2.11.i. Creació de l’observatori per a la dinamització industrial, amb el suport d’experts que aporten 

mesures concretes per a mantenir l’activitat industrial actual i facilitar el canvi de model 
productiu.

3. “Ontinyent, un territori sostenible”: TERRITORI I MEDI AMBIENT 

Resulta evident en les societats modernes que no és possible un desenvolupament urbanístic que no 
contemple els criteris mediambientals. Tanmateix semblen departaments aïllats, en molts casos per la inèrcia 
adquirida amb anterioritat. A Compromís tenim clar que cal pensar en un model de ciutat amable, on les 
persones se senten còmodes.

És l’hora de pensar en ciutats que no tinguen un creixement descontrolat, abandonant els barris antics i 
deixant-los com a guetos, cal també pensar en una ciutat amb alts estàndards de qualitat, tant ambiental com 
urbanística. Un dels reptes més importants que la humanitat ha de fer front és el canvi climàtic i les polítiques 
que se’n deriven en l’àmbit local estan recollides en este programa. Bona part de les iniciatives ja han estat 
posades en marxa, d’altres necessiten un impuls que queda reflectit en aquest programa.

3.1. Mobilitat, model energètic, residus i contaminació

3.1.a. Millora de les infraestructures i senyalització per a ús de la bicicleta al nucli urbà.
3.1.b. Incorporació d’aparcaments per a bicicletes a l’àrea urbana i als col·legis.



9

3.1.c. Substitució de vehicles municipals de combustió a elèctrics o híbrids.
3.1.d. Reducció de la despesa en energia elèctrica a totes les dependències municipals.
3.1.e. Pla d’estalvi energètic a l’enllumenat públic i nova ordenança d’il·luminació pública.
3.1.f. Aposta per les energies verdes en la contractació pública i afavorir-ne la implantació amb mesures 

fiscals i impostos.
3.1.g. Defensa del Pla de Minimització i recuperació de la seua gestió.
3.1.h. Creació d’una Planta de Tractament a la nostra ciutat.
Implantació d’un sistema de recollida selectiva porta a porta al nucli urbà.
3.1.i. Adequació dels impostos per a contemplar el principi de “qui contamina paga”.
3.1.j. Impuls d’una campanya de mobilitat sostenible, tallant alguns carrers els diumenges de matí i 

vesprada per a destinar-los al patinatge, bicicleta i l’oci en general.
3.1.k. Redacció d’un Pla de Mobilitat Sostenible.
3.1.l. Creació i potenciació de més i millors espais per a vianants i ciclistes, per a transformar la ciutat 

en un espai més agradable i segur per als infants.
3.1.m. Reducció aparcament de l’ORA per a vehicles que paguen l’impost de vehicles a Ontinyent: 

s’enviarà una targeta similar a la de la ITV.
3.1.n. Millora dels serveis de la línia Xàtiva – Alcoi: petició del seu manteniment i estudi sobre millores 

de l’accessibilitat a l’estació d’Ontinyent.

3.2. Gestió forestal, agricultura i zones verdes

3.2.a. Ajuda a la regeneració de les zones cremades. Realització de treballs de silvicultura en aquelles 
zones on la vegetació s’ha regenerat i hi ha una  massa elevada.

3.2.b. Recuperació de la finca de Fuset com a zona verda per a tota la població d’Ontinyent.
3.2.c. Creació d’un pla pilot -dotat econòmicament- de recuperació de biomassa que vaja substituint el 

Pla Local de Cremes.
3.2.d. Aposta per l’aplicació de noves tecnologies en la gestió forestal.
3.2.e. Creació del Consell Agrari Local.

3.3. Aigua, canvi climàtic i eficiència energètica:

3.3.a. Nova ordenança de l’aigua.
3.3.b. Nova taxa d’aigua en funció dels usos i del consum.
3.3.c. Nova taxa de clavegueram.
3.3.d. Implantació de sistemes de reutilització de l’aigua.
3.3.e. Calderes de biomassa per a la calefacció de les escoles.
3.3.f. Adequació d’un polígon amb autoabastiment energètic amb xarxa no connectada.
3.3.g. Inversions per a la reutilització d’aigua a l’espai terciari al voltant de la depuradora (pla amb una 

forta inversió realitzada i inacabat).
3.3.h. Aposta per la recuperació de productes agrícoles per a fer econòmicament rendible cultivar en 

l’horta prenent les mesures necessàries per a unir el camp amb la ciutat.
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3.4. Urbanisme

3.4.a. Aprofitament dels plans d’ocupació per a rehabilitar de manera integral edificis del Centre Històric 
de la nostra ciutat per a ús públic i reubicació de serveis, prioritzant el Carrer Major.

3.4.b. Actuació immediata a la Casa Maians per a frenar el seu deteriorament.
3.4.c. Urbanització de carrers per a vianants i ampliació de les voreres actuals amb arbres.
3.4.d. Conscienciació del deteriorament dels barris vells (Vila i Poble Nou): exigència del compliment 

(amb nova ordenança IEE) de les obligacions de mantenir i conservar els habitatges; possibilitar 
i potenciar els usos temporals, amb participació de la ciutadania, als espais infrautilitzats 
(solars, edificis buits, etc); realització d’un pla ambiciós per fer tornar els serveis als barris 
vells; i mesures fiscals importants per provocar la renovació.

3.4.e. Reforma urgent del Pont Vell.
3.4.f. Reivindicació de la rehabilitació i excavació de la cripta de l’església de l’Assumpció de Santa 

Maria (Vila).
3.4.g. Adequació d’un aparcament al poliesportiu.
3.4.h. Pla d’inversions de legislatura per a la finalització de l’eix comercial i urbà de: Martínez Valls, Plaça 

Concepció, Plaça major i mercat de dalt; amb una inversió estimada de 4,5 milions d’euros.
3.4.i. Pla d’inversió de legislatura per a l’adequació de l’Avinguda del Tèxtil; amb una inversió estimada 

de 2 milions d’euros.
3.4.j. Pla d’inversió de legislatura per a la urbanització de la zona de Rafael Juan Vidal, centre de salut i 

AFAO; amb una inversió estimada de 0,5 milions d’euros.
3.4. k. Recuperació i adequació per a la visita dels refugis de la Guerra Civil de la nostra ciutat (refugi 

del Regall, refugi en la Vila, Casal dels Barberà -Fusteria Barberà-) i estudi de la resta de 
refugis existents (Sant Domingo, Tortosa i Delgado, altres desconeguts o desapareguts...). 

3.4.l. Estudi de l’adquisició del Molí Descals o conveni amb propietat amb Diputació (Museu Valencià 
d’Etnologia), per a fer subseu etnològica. 

3.4.m. Urbanització de la Plaça Major i recuperació de l’Almudí vell com a element emblemàtic de les 
cases consistorials i la mateixa plaça.

3.4.n. Creació de l’oficina municipal d’habitatge, amb competències i dotació econòmica amb les 
següents funcions:

 a. Foment de la Rehabilitació
– Gestió Subvencions municipals a la rehabilitació d’habitatges 150.000€/any (àrea 

delimitada al Poble nou i la Vila).
– Captació de subvencions a la rehabilitació d’altres administracions.
– Tramitació de cèdules d’habiltabilitat de segona ocupació.

 b. Ajudes lloguer / lloguer social
– Gestió d’ajudes al lloguer “Habitatge Jove”: 42.000€/any (ajudes de 100€/mes/habitatge).
– Gestió d’ajudes socials per al pagament d’hipoteques / desnonaments (ajudes actualment 

gestionades com ajudes de primera necessitat).
– Borsa de mediació per al lloguer social. Creació del cens d’habitatges deshabitats.

 c. Eficiència energètica
– Auditoria de l’eficiència energètica.
– Gestió d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica: 60.000€/any.



11

3.5. Respecte i tracte digne als animals

3.5.a. Creació d’un centre d’acollida d’animals.
3.5.b. Actuació per a evitar els excrements dels animals a la via pública: campanya de sensibilització, 

enduriment de les sancions, vigilància i mesures educadores.
3.5.c. No autoritzar cap altra festa de bous al carrer, que la que es celebra a les festes de la Purissíma.

3.6. Danys ambientals

3.6.a. Programa de control de la contaminació acústica i implementacióde mesures per a disminuir-la.
3.6.b. Pla d’emergències municipal davant una riada o catàstrofe similar, en coordinació i assessorament 

del parc de bombers.

4. “Ontinyent, qualitat de vida”: SOCIETAT DEL BENESTAR 

Un dels valors més importants que té Ontinyent és la qualitat de vida. Molta gent ha treballat per a 
aconseguir-ho. Gaudim de quasi tots els serveis necessaris i això fa d’Ontinyent un lloc immillorable per a 
viure. No ens hem de conformar perquè correm el risc de perdre tots els avanços, hem d’exigir els millors 
serveis i millorar els que ja tenim.

Les persones són la prioritat de Compromís, i això implica donar atenció a totes les persones, independentment 
de la condició, hem de millorar els serveis perquè la gent demanem una bona atenció sanitària, una educació 
de qualitat, uns serveis socials que ajuden els més necessitats sense marcar-los i organitzar una convivència 
entre cultures harmònica.

En aquest programa plantegem propostes per a la convivència i per a la millora de serveis, oberta a nous 
plantejaments i centrada en la població.

4.1. Sanitat

4.1.a. Sol·licitud de millora de l’atenció d’urgències.
4.1.b. Millora dels serveis d’oncologia, pediatria, psiquiatria.
4.1.c. Impuls del servei de salut mental
4.1.d. Sol·licitud del mapa de serveis sanitaris que garantisca una atenció digna a la Vall d’Albaida i que 

reduisca els desplaçaments de malalts a Xàtiva i altres poblacions.

4.2. Serveis socials

4.2.a. Suport pressupostari  a les polítiques socials.
4.2.b. Reorgaització del departament de serveis socials.
4.2.b. Igualtat en drets de totes les associacions de malalts.
4.2.d. Suport econòmic i organitzatiu a les associacions, mitjançant un sistema de cogestió: estudi de la 

municipalització del CRIS I l’AFAO.
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4.3. Joventut

4.3.a. Dotació econòmica estable anual per al desenvolupament de les activitats del CLJ.
4.3.b. Rehabilitació de la planta superior de la Casa de Cultura – Palau dels barons de Santa Bàrbara com 

a objectiu de crear l’Espai Jove, seu del Consell Local de la Joventut, punt de trobada de la 
joventut de la ciutat, amb caràcter estable i definitiu.

4.3.c. Manteniment de la dotació econòmica dirigida al Consell Local de la Joventut com a interlocutor 
dels col·lectius juvenils de la ciutat amb l’Ajuntament, entitat organitzadora i dinamitzadora 
d’activitats, així com prestadora de serveis d’assessorament jove.

4.3.d. Aprofitament de la diagnosi del Pla de Joventut iniciada la present legislatura, per tal de coordinar 
totes les àrees de l’Ajuntament amb l’objectiu de donar en totes les polítiques públiques un 
enfocament transversal als problemes i necessitats de la joventut: formació, inserció laboral 
de qualitat, habitatge digne, oci i lleure, etc.

4.3.e. Incorporació del Consell Local de la Joventut amb veu i vot a tots els consells de participació de 
l’Ajuntament per a garantir la influència de la joventut en la presa de decisions pel que fa a 
l’aplicació de les polítiques públiques.

4.3.f. Estudi de la possibilitat d’habilitar la nau de l’antiga fàbrica de M. Revert (propietat municipal) 
per a convertir-la en un espai d’assaig i concerts per als grups musicals de la nostra ciutat.

4.4. Persones majors

4.4.a. Habilitació de parcs específics d’activitats per a persones majors.
4.4.b. Suport a les llars de jubilats.
4.4.c. Escoles, cursos i tallers específics per a la 3a edat.

4.5. Immigració

4.5.a. Pla específic d’incorporació als nouvinguts.
4.5.b. Suport a les associacions d’immigrants.
4.5.c. Plans específics d’ensenyament del valencià i castellà.
4.5.d. Creació del Consell de la Immigració, amb participació de totes les associacions existents a 

la ciutat.

4.6. Igualtat

4.6.a. Incorporació dels criteris d’igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar en la contractació 
pública de l’ajuntament amb empreses.

4.6.b. Finalització de la redacció del Pla d’Igualtat al sector públic municipal.
4.6.c. Dotació de flexibilitat laboral al personal depenent de l’administració local.
4.6.d. Elaboració de campanyes d’igualtat a Ontinyent.
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4.7. Dependència i discapacitat

4.7.a. Ajudes per a la implantació d’un server de vida independent.
4.7.b. Ajudes a la dependència en funció de la renda
4.7.c. Dotació econòmica per a l’adquisició de material tècnic
4.7.d. Eliminació de barreres arquitectòniques a les voreres i edificis municipals.

4.8. Habitatge

4.8.a. Ajudes per a lloguer.
4.8.b. No col·laborarem en desnonaments de primers habitatges i aportarem alternatives a les famílies 

afectades.

4.9. Educació: Ontinyent Emociona

4.9.a. Creació del Pla d’Educació i Convivència que potencie l’educació no formal prenent com a 
escenari i objectiu la nostra ciutat, afavorint les relacions entre la nostra comunitat educativa 
i treballant per fer d’Ontinyent una Ciutat Educadora. 

4.9.b. Ampliació de la Guia d’activitats socioeducatives amb activitats culturals i de creativitat: música, 
dansa, cinema i teatre. Projectes nous: circuit de teatre, “Aprenentatge i Serveis”, “Fem 
comerç, fem ciutat”, “En valencià sona millor”, “Cantaescola”.

4.9.c. Creació de la xarxaescola, gestionada des de la regidoria d’educació des d’on compartir unitats 
didàctiques, projectes, activitats de les escoles, activitats del Pla i potenciació de les TIC.

4.9.d. Reorganització municipal amb la creació de l’Àrea de serveis a les persones des d’on col·laboraran 
l’àrea d’educació, joventut, serveis socials, participació i cooperació. Potenciació del servei 
d’absentisme escolar i creació del Servei de mediació entre les escoles i les famílies. 

4.9.e. Potenciació de l’estalvi energètic de les escoles a través de la conscienciació i d’un pacte escola-
ajuntament: de la quantitat total anual estalviada, el 50% serà per a l’escola.

4.9.f. Aposta per portar una quarta carrera universitària a la nostra ciutat.
4.9.g. Proposta a la Universitat perquè en dies de vacances (Nadal, Pasqua,...) la biblioteca estiga oberta 

com a altres campus universitaris de la UV.
4.9.h. Millora de la dotació dels recursos a les biblioteques públiques per a millorar-ne la gestió i per a 

facilitar l’oferta d’activitats.
4.9.i. Potenciació de l’escola de pares i mares.
4.9.j. Aposta per tornar el CEFIRE a Ontinyent i per portar l’EOI.

4.10. Cultura

4.10.a. Programació cultural municipal estable i de qualitat amb visió de país (almenys el 60% valencià 
i en valencià), amb un pressupost digne. Tornar a fer d’Ontinyent la capital cultural comarcal.

4.10.b. Potenciació i dinamització del Servei de Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent i adaptació 
a les noves tecnologies. 
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4.10.c. Activació de la Junta Gestora del Servei de Publicacions amb tècnic de cultura, arxiver, promotor 
lingüístic, arqueòleg i persones de la societat civil relacionades amb el món de la cultura.

4.10.d. Potenciació de l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià, que done suport actiu i continuat a la 
promoció del valencià amb campanyes de promoció lingüística.

4.10.e. Normalització lingüística del Teatre Echegaray.
4.10.f. Dinamització de les biblioteques com a llocs multidisciplinaris, facilitant una programació 

educativa tant infantil com adulta potenciant les activitats compartides (animació lectora i 
activitats culturals com tallers d’art, psicomotricitat, musical, etc.). 

4.10.g. Creació d’un carnet cultural (per tindre el carnet de biblioteca o resta de carnets d’associacions 
culturals: AFO, Utiye, etc.) dotat amb descomptes per a l’accés a ofertes culturals de la 
programació municipal.

4.10.h. Dinamització dels espais culturals amb ampliació d’horaris i cessió per a activitats culturals, 
sempre que es tracte d’activitats culturals sense ànim de lucre. 

4.10.i. Suport als nous i noves creadors d’Ontinyent i la Vall d’Albaida. Aportació dels mitjans necessaris 
per a la difusió de les seues creacions.

4.10.j. Suport a les iniciatives culturals d’iniciatives ciutadanes i plataformes associatives. 
4.10.k. Creació d’una Mesa de l’Oci amb hostalers, veïns, associacions culturals... per a donar solució i 

propostes de dinamització de l’oci a Ontinyent.
4.10.l. Dinamització dels centres socioculturals de majors i d’infància com a centres oberts, destinats a 

promoure la convivència intergeneracional. 
4.10.m. Creació de la Viquipèdia d’Ontinyent (enciclopèdia lliure sobre la nostra ciutat creada pels 

propis ciutadans).
4.10.n. Dotació de personal especialitzat al Palau de la Vila i el MAOVA per a poder oferir un programa 

de visites guiades dirigides als centres educatius de la ciutat i de la comarca i als ciutadans en 
general (que podria ampliar-se en el futur a nous projectes com el museu de campanes, els 
refugis de guerra, etc...).

4.10.o. Redacció del projecte bàsic de restauració integral de la Casa de la Cultura – Palau dels Barons 
de Santa Bàrbara per tal d’acollir serveis al ciutadà (servei de publicacions, etc...).

4.10.p. Suport actiu a la comissió ja creada per a la recuperació de la memòria històrica d’Ontinyent.
4.10.q. Dinamització de l’ús social i cultural del Palau de la Vila retornant el plenari a l’anterior ubicació 

una vegada se solucione l’accessibilitat. Proposta d’usos i pla de viabilitat.

4.11. Esports

4.11.a. Reforç de l’oferta formativa fins als 18 anys.
4.11.b. Curs formatiu per a tots els entrenadors d’esport base i jocs esportius municipals, aprofitant les 

diferents promocions de FCAFE per a la formació i desenvolupament d’activitats.
4.11.c. Acord al si del Consell d’Esports les tasques formatives més necessàries per a sol·licitar-les a la 

Universitat.
4.11.d. Millora de la gestió de les instal·lacions esportives municipals, aprofitant-les totes.
4.11.e. Major implicació tècnica municipal en els clubs locals.
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4.11.f. Construcció d’una pista multifuncional al poliesportiu per alleugerar la sobrecàrrega del pavelló.
4.11.f. Foment de les competicions a Ontinyent per atreure visitants i donar a conéixer la ciutat.
4.11.g. Reducció de la despesa corrent i aposta per augmentar els usuaris i revertir part dels ingressos en 

millores del poliesportiu.
4.11.h. Aportació de subvencions als clubs esportius locals en funció d’una baremació que ha de 

contemplar: la formació complementària, la titulació, la promoció de l’esport i l’ús de les 
instal·lacions públiques.

4.11.i. Pla d’inversions per a millorar les infraestructures esportives de la ciutat involucrant a les màximes 
institucions possibles.

5. “Ontinyent reinicia la democràcia” / Ontinyent, una ciutat oberta”: 
TRANSPARÈNCIA I REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

5.1. Reglament de comunicació institucional

5.1.a. Creació d’un reglament de comunicació i publicitat institucional.
5.1.b. Ús del valencià i programació local com a condició per a la contractació dels mitjans de comunicació.
5.1.c. Creació d’una comissió de control de la despesa de publicitat institucional, que limitarem en 

140.000€/any.
5.1.d. Límit de la despesa en publicitat i institucional i retransmissions anuals a un total de 120.000 €/any.

5.2. Transparència

5.2.a. Creació de la Web de Transparència. Incorporació a la web municipal d’una descripció detallada de 
les despeses, contractes públics i tota la informació necessària d’accés obert a la ciutadania. A la 
web es compartiran les comissions municipals, els acords de les juntes de govern i dels plenaris.

5.2.b. Compromís de contestar en un màxim de cinc dies qualsevol dubte plantejat per un ciutadà o 
ciutadana.

5.2.c. Garantir la retransmissió dels plenaris municipals perquè siguen de nou el centre del debat i la 
reflexió política de la ciutat.

5.2.d. Aposta per la celebració d’un referèndum vinculant durant la legislatura.

5.3. Mecanismes de control i fiscalització:

5.3.a. Creació del Síndic del Ciutadà per a defensar els drets dels ciutadans davant l’administració local. 
Es tractaria d’una persona independent amb formació jurídica suficient.

5.3.b. Publicació d’un informe d’intervenció anual per a conéixer la situació econòmica i financera de 
l’ajuntament d’Ontinyent.

5.3.c. Assignació de subvencions d’acord amb una programació concreta i uns objectius.
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5.4. Justícia

5.4.a. Sol·licitud del reforç de personal als jutjats d’Ontinyent.
5.4.b. Sol·licitud d’una major dotació econòmica per a les dependències judicials.
5.4.c. Sol·licitud de l’ampliació del partit judicial d’Ontinyent a tota la comarca.

5.5. Càrrecs públics i limitació de mandats

5.5.a. Cap regidor de Compromís podrà exercir funció de govern per un període superior a dos legislatures 
consecutives.

5.5.b. Els regidors i personal laboral faran públiques i accessibles al Portal de Transparència de la 
web municipal les seues percepcions anuals així com la declaració de béns al principi de la 
legislatura i a la fi.

5.6. Participació

5.6.a. Incentivació de la participació ciutadana reduint a 100 signatures la inclusió d’un punt a l’ordre 
del dia del plenari (amb 72 hores d’antelació).

5.6.b. Realització d’una assemblea oberta per a donar comptes i explicacions de les decisions presses 1 
any després d’iniciada la legislatura.

5.6.d. Continuïtat i millora dels processos de participació ciutadana i de les campanyes de difusió i 
informació.

5.7. Solidaritat

5.7.a. Increment de la partida de solidaritat un 4% anual.
5.7.b. Millora de la distribució de les partides d’acord amb projectes concrets amb l’assessorament 

d’experts en la matèria.

6. COMPROMISOS PRIORITARIS

6.1. COMPROMÍS 1: Ciutat Oberta, Creació de la Web de Transparència.

6.2. COMPROMÍS 2: Ciutat Nucli de l’Esport. Compromís de continuïtat i aposta per l’esport.

6.3. COMPROMÍS 3: Ciutat amb la nostra Tradició, Aposta per ser de nou referent cultural amb una 
programació cultural estable i de qualitat.
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6.4. COMPROMÍS 4: Ciutat per la Igualtat, Estudi de la municipalització del CRIS i AFAO.

6.5. COMPROMÍS 5: Ciutat amb Noves tecnologies, aposta per les TIC, web transparència.

6.6. COMPROMÍS 6: Ciutat amb senY, Oficina Municipal de l’Habitatge, més i millor promoció econòmica 
per a formentar nova activitat i ocupació.

6.7. COMPROMÍS 7: Ciutat Educadora, Creació del Pla d’Educació i Convivència.

6.8. COMPROMÍS 8: Ciutat amb la Natura, Creació del Centre d’Acollida d’animals de companyia.

6.9. COMPROMÍS 9: Compromís de treballar tots els anteriors de manera Transversal. 

7. AGRAÏMENTS

El present programa ha estat gràcies a les contribucions de moltes persones, associacions i gent en general. 
Volem agrair la seua col·laboració a:

7.1. Les més de 150 persones que de forma anònima han participat en les enquestes de Compromís, 
plantejant propostes concretes.

7.2. A les associacions de barri, club de bàsquet Martínez Valls, associació de malalts de fibromialgia, 
CRIS, ComerçIN, associacions empresarials, associacions culturals i associacions esportives, per les 
seues propostes personals en alguns casos i per les seues aportacions per escrit a les enquestes.

7.3. A les següents persones: Ximo Urenya, Maru Micó, Rafa Cano, José Vte. Belda, Lídia Cháfer, Remei 
Espí, Vicent Xavier Vila, Vicent Egea, Sílvia Ureña, Nicolau Calabuig, Pepe Pla, Josep Antoni 
Alfonso, David Gironés, Josep Sanxís, Josep Francés, Fran Quesada, Fran Albero i Joan Gilabert.




